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BouwTAIBAH uit
liefde voor Allah.
Onze Heilige
Profeet
Mohammad
Sallallahoe Alaihie
Wassallam heeft gezegd:

“ Allah heeft Namaaz in
zijn oneindige goedheid
aan de mens gegeven;
Namaaz wat te
vergelijken is met de
rechte weg, die leidt
naar voorspoed en
geluk”.

“Hemesja hemko
nehien rehna hai ies
daroel-fanie meng;
koetj etjhie kaam
kerle tjar dien kie
ziende-ghanie
meng”

Erkend bij
Koninklijk besluit nr. 85

ANBI Instelling
KvK. No. 41200872

“ Wa dja-‘alnaa mien bainie aidiehiem saddanw-wa mien galfiehiem saddan fa-aghsjainaahoem fahoem laa joebe-shieroen”. Hetgeen betekent: “En Wij hebben vóór hen een
hindernis geplaatst en een hindernis achter hen en Wij hebben die van boven afgesloten,
zodat zij niet kunnen zien” (Soerah Jaasien 36, vers 9)
Alhamdoe liellah, alle Lof zij Allah , de Heer der werelden, de Beschermer der hemelen
en aarde, de Begeleider der schepselen, de Zender der Heilige Profeten Alaihiessalan naar de
mensen met de opdracht om Allah te aanbidden en te gehoorzamen. Allah heeft
tevens Zijn Beminde Dienaar en Zijn Allerbeste Laatste Heilige Profeet Mohammade
met de Heilige Qoeran naar Zijn Beste Creatie gestuurd om deze te laten schitteren.
Allah heeft ons weer de kans gegeven om samen op deze Ied-dag in Djame Masdjied
TAIBAH Namaaz, Heilige Qoeran, Doeroed Sjarief en Salatoessalam te kunnen lezen.
De zegeningen en gunsten van Vrijdag, de Djoemoe’a dag zijn zeer groot.
Allereerst moeten wij weten,dat de gepresenteerde Doeroed Sjarief en Salatoessalam, die
normaal door de Engelen naar de Heilige Profeet Mohammade worden overgebracht ,
op Djoemoe’a dag worden deze rechtstreeks door onze Leider gehoord en waargenomen. Hij geeft antwoord op de beluisterde Doeroed Sjarief en Salatoessalam.
Sommige afgedwaalde Moesliems zien geen heil in het lezen van de Djoemoe’a Namaaz
en blijven weg van de Djame Masdjied. Zij blijven tot de dood rennen achter wereldse
glitters en missen de zegeningen en gunsten, die Allah voorbereid heeft. Zij weten niet
eens, dat slechts Allah en Zijn Profeet Mohammade “Riezq”-onderhoud geven en
wegblijven van de Djoemoe’a Namaaz is niet alleen een zeer grote zonde, maar ook
ontlopen zij de vele zegeningen,gunsten en “riezq”, die Allah en Zijn Beminde Profeet
hebben voorbereid. De zegeningen en gunsten van de Djoemoe’a zijn alsvolgt:
a* De gepleegde kwade daden en zonden vanaf de vorige Djoemoe’a worden vergeven.
en straffen worden niet opgelegd; de gevraagde Doe’as worden toegekend.
b* De ontmoeting met andere Momiens is zeer zegenrijk; de sociale contacten worden
intensiever en kennis wordt vergroot. De familieband met Momiens wordt versterkt
en onze problemen kunnen gemakkelijk worden besproken en opgelost.
c* Het hart wordt gezuiverd en gepolijst, waardoor dit hart zeer zeker zal schitteren.
e* Het lichaam wordt door de Djoemoe’a Namaaz gezegend met vrede en opgevrolijkt.
f* Op de Djoemoe’a dag wordt de “Riezq”-levensonderhoud en verdiensten verhoogd.
De Moesliems moeten heel hard hun best om de wekelijkse Djoemoe’a Namaaz bij te
wonen en de vele gelukzaligheden, hart-verfrissingen, zegeningen en gunsten verwerven.
2* Deze maand is de maand van de Oers van Hazrat Aboe Bakr Siddique Radijallahoe Anhoe.
De echte naam van Hazrat Aboe Bakr Siddique Radijallahoe Anhoe is “Abdoella”.
De naam van zijn vader is “Aboe Koehafe” en van zijn moeder is “Oemmoel Hayr Salma”.
Hij kreeg van de Heilige Profeet Mohammade de ere titel van “As-Siddique”, hetgeen
betekent: “Hij, die bevestigt”. Wij moeten weten, dat hij de eerste is, die het geloof
Islam heeft omhelsd. Hij heeft als eerste bevestigd, dat Heilige Profeet Mohammade de
Hemelreis naar Allah heeft ondernomen. Tevens is hij de eerste “Kalief”- Koning van
de Moesliems geweest. Deze dienaar van Heilige Profeet Mohammade is werkelijk zijn
boezemvriend. Wij zeggen in het Engels: “A friend in need is a friend indeed” .
*Toen de ongelovigen plannen hadden beraamd om de Heilige Profeet uit te schakelen
en zijn huis wilden belegeren, heeft Allah Zijn Beminde Profeet beschermd.
Heilige Profeet en Hazrat Ali Radijallahoe Anhoe waren samen in zijn huis en hij gaf Hazrat
Ali Radijallahoe Anhoe de opdracht om op zijn gezegende bed onder zijn deken te slapen en dat
hij volledig verzekerd was van de bescherming Allah . Heilige Profeet Mohammade
kwam deze bovenvermelde Soerah reciterend uit zijn kamer: “En Wij hebben vóór hen
een hindernis geplaatst en een hindernis achter hen en Wij hebben die van
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BouwTAIBAH uit liefde
voor Allah. de
Barmhartige
Onze Heilige Profeet

Mohammad Sallallahoe
Alaihie Wassallam heeft
gezegd: “ Allah heeft
Namaaz in zijn oneindige
goedheid aan de mens
gegeven; Namaaz wat te
vergelijken is met de
rechte weg, die leidt naar
voorspoed en geluk”.

Geeft u Donatie en
ontvangt u gunsten van
de Barmhartige Allah.
“Goda ko bhoel gheje
loog, Fiekr rozie meng.
Gejaal riezq ka hai,
Razzaq ka gejaal nehien
Ai ta-iere lahoetie,
Oes Riezq se mawt etjie,
Djies Riezq se atie ho,
Perwaaz kotahie”
Erkend bij

Koninklijk besluit nr.
85
KvK. No. 41200872

boven afgesloten, zodat zij niet kunnen zien”. Hierdoor werden de ongelovigen verblind
en konden zijn vertrek niet zien. Heilige Profeet Mohammade ging regelrecht naar
Hazrat Aboe Bakr Siddique Radijallahoe Anhoe en beiden vertrokken uit Mekka Sjarief.
Het leger van ongelovigen werd door Allah compleet verblind en zij konden niet
begrijpen dat zij het vertrek van de Heilige Profeet Mohammade niet hebben gezien.
Zij raakten ernstig gefrustreerd en begonnen te zoeken. Zij loofden grote beloningen uit.
Alles op alles moest gedaan worden om hem te vinden, maar de kracht van Allah
en het reciteren van de bovenvermelde Soerah beschermden de Heiligen.
De Beminde van Allah en de beminde van Heilige Profeet Mohammade beiden
bereikten zonder spoor achtergelaten te hebben, de grot van de berg Thawr.
Hazrat Aboe Bakr Siddique Radijallahoe Anhoe ging eerst de grot binnen om te kijken of er
geen gevaarlijke dieren en insekten zich schuil hielden. Deze boezemvriend riskeerde
zelfs zijn leven voor zijn leider Heilige Profeet Mohammade . Hij veegde de kleine
ruimte eerst schoon, scheurde zijn deken in stukken en propte de vele slangen gaten.
Hij zag daarna, dat er nog een gat open was en propte dat met zijn grote teen. Hij liet
zijn leider daarna binnen komen. Hazrat Aboe Bakr Siddique Radijallahoe Anhoe zat op de
grond en Heilige Profeet Mohammad lag met zijn heilige hoofd op zijn schoot te rusten.
Allah beschermde de twee Heilige gasten van de grot Thawr verder door een
complete spinnenweb te laten bouwen, die natuurlijk en zeer oud uitstraalde.
Het grote leger van de atheisten kamden de gehele omgeving af en raakten met zijn
allen tot huilens toe gefrustreerd. Zij konden het bewaarde geheim van Allah niet
ontrafelen en wisten geen raad meer, maar bleven met een nog sterkere leger zoeken.
De legerleiding, de infanterie, ruiters, sporenzoekers doorzochten de gehele omgeving.
Zij kwamen tot bij de grot Thawr en zagen de oudheid van de spinnenweb en de
omgeving. Zij keken naar de opening van de grot, maar konden niets waarnemen. Zij
werden afgeschermd en verblind door Allah en Zijn Heilige Profeet Mohammade .
Allah zegt in Soerah 9, vers 40: “ Iedz jaqoeloe lieshaahie-bihie laa tahzan iennallaha
ma-‘anaaa”. Hetgeen betekent: “Toen zij beiden in het grot waren en hij tot zijn
metgezel zeide: ‘Wees niet bedroefd, waarlijk Allah is met ons”.( Soerah 9, vers 40 )
Hazrat Aboe Bakr Siddique Radijallahoe Anhoe zag het sterke leger buiten rondhangen en
fluisterde tegen Heilige Profeet Mohammade : “Wat als zij door de spleet kijken en
ons zien”. De grote leider zei met een verheven geinspireerde zachtheid: “Stil Aboe
Bakr! Wat denk jij van de twee, waarvan de derde Allah is.
Dit was werkelijk een wonder van Allah en Zijn Heilige Profeet Mohammade .
De Heiligen werden van de wrede ongelovige moordenaars beschermd, maar binnen in
de grot was wel een klein probleem, dat heel eenvoudig door de heiligen opgelost werd.
Een oeroude giftige slang met dikke lange snor, die eeuwen lang op de verwachte komst
van de Heilige Profeet Mohammade had gewacht, zag zijn kans vervliegen. Hij deed
respectvol moeite om de Heilige Profeet te kunnen zien en klopte op de grote teen
achtereenvolgens steeds met één tik, daarna steeds met twee tikken en uiteindelijk bij
geen reactie met doorlopende tikken. Maar deze beleefde slang kreeg geen reactie en
wist geen raad meer en beet daarna zachtjes op de teen en Hazrat Aboe Bakr Siddique
Radijallahoe Anhoe , die ernstig pijn kreeg, waardoor zijn tranen op het gezicht van de Heilige
Profeet Mohammade terechtkwamen. De leider merkte het voorval op en
gebruikte zijn heilige speeksel als medicijn en de pijn verdween spontaan. Na drie
dagen wachten, vertrokken zij onder bescherming van Allah naar Medina Sjarief.
Moge Allah en Zijn Beminde Profeet Mohammad ons zegenen met de Djoemoe’a
Namaaz, met de liefde voor Aboe Bakr Siddique Radijallahoe Anhoe en ons vergeven en ons
beschermen tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!
Namens het Bestuur
Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh
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